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 הם — להריסה מיועדת השכונה כל
 בוקר* לקום כוח אין כבר אותי. יפרנסו
 הביתה. ולחזור יום חצי לעבוד בוקר,

 לי נותן היה לא הוא חי׳ היה בעלי אם
ככה.״ לעבוד

תאו בנות שתי ילדים. ארבעה לאסתר
 שזה ובן, ,15 בת ילדה ,23 בנות מות
מהצבא. השתחרר עתה

 ״אתמול מספרת, היא בחופש,״ ״הייתי
 לי: שאמר נחמד, מאד מישהו כאן היה

 בנות מאשר שימלה עם אמא טוב ,יותר
 מתלבשים ככה לעשות, מה לבושות.׳ חצי

היום.״
 העמידה, בגיל אשה מכרה, נכנסת לקפה
 מברכת אסתר פירחונית. בשימלה לבושה

 ״איפה :שואלת המכרה לשלום. אותה
 אסתר אליך.״ התגעגענו כולנו 1 היית

 אצל ביקרה בתל־אביב, היתה כי משיבה
 כמו לא זה ״בתל־אביב מישפחתה. קרובי
 אחרת, לבושים ״כולם נאנחת, היא כאן,״

 יש הזמן כל השני, עם האחד נלחמים
 נסעו איך הזמן כל מספרים תחרות,

 משם. הביאו בגדים ואיזה לזזוץ־לארץ
 אני בירושלים תל־אביבים רואה כשאני

 הדיבור צורת לפי — אותם מכירה מייד
אחרת, זה בירושלים אבל הבגדים. ולפי

 לגרפיקאי הורה לכן אדוניו. את לרצות
 דוגמת־ציור לו להגיש !במחלקתו העובד

 חשבונו הערבית. התרבות !מאוצר השאובה
 תוציא ספנסר אנד מארכס אם :פשוט היה

 שימשוך כחתחונים, ׳עממי בה ■מיצרך לשוק
 הדבר יסייע הערבי, הקונה את □מיוחד
 הערבית העויינות על להתגבר לחברה

 בעלי כי רבות. ׳שנים מזה כלפיה המופגנת
 שסניפיה הגדולה, ׳והשיווק המיסחר חברת

 זיו יפני!משפחת הם ׳בריטניה, בכל פזורים
 ו׳ל- לישראל באהדתה הידועה היהודית,

ציונות.
 ונבר ערבית, יודע ושאינו הגרפיקאי, הלך

 הכתב קסמי את גילה ובאלבומים, בספרים
 פיתוחיו ואת המסולסל, הקלאסי, הערבי

הע מבליחמשים ישרי־הזווית. המודרניים,
 בספרים, שהופיע ערבי ממישפט חלק תיק

 את לתחתוני־גברים. כקישוט בו והשתמש
 הציג וסתום חום בצבעי שעיצב הדוגמה

 יודע אינו הוא שאף האופנה, :מעצב בפני
 התפעל ראה, הלה ערבית. אות ׳של צורתה
הדוגמה. את ואקשר

 שהחלה הייצור, למחלקת עבר השירטוט
 ערביים״ ״תחתונים קצר זמן ׳תוך ׳לפלוט

 הבנו־ ספנסר אנד למארכס שהרי לרבבות.
— בבריטניה תחתונים בגדים בשיווק ■רה
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 בלעדית הפצה
סטימצקי

ונערות! נשים חיילות,
 קורסים נפתחים עבורכן

מכוונת. להרזיה
חדשה בשיטה

מעולה מורה בהדרכת

ממוזג. באולם

ת הרזיה טח מוב

אולפן
פלטשר לאה

 תל־אביב, ,50 גבירול אבן
267682 טלפון:

 הבוקר בשעות להתקשר נא
9—1.00 השעות בין

ספנסר״ אגד כ״מארבס המופלמיים התחתונים
אללה שליח ומוחנזד

 יותר אנשים יש טוב, יותר אוויר יש
 כולם.״ של חברים וכולם טובים,
 ללקוחותיה מציעה אסתר קשבת. אוזן

ומכי הטרנזיסטור את פותחת קפה־בחלב,
 ״1 הקפה את שותים אתם ״איך חביתות. נה

 לא זה סוכרזית י סוכר ״עם שואלת, היא
 סיגריות וגם בריא. לא זה קפה גם בריא.

 מד, בשביל טוב. אוכל זה בריא הכי לא.
 ו״ הבריאות את לקלקל צריך

 מחפשת היא כי מספרת שנכנסה האשה
 יום לעבוד כוח לה אין כמטפלת. עבודה
 לפני שעות, כמה רק רוצה והיא שלם,

 תתעניין כי לה מבטיחה אסתר הצהריים.
 לעבוד, מוכרחים היו לא ״אם בשבילה.

 ״יום אסתר. נאנחת עובדים,״ היו לא
 כל בסביבה יש עבודה. ואין היום, שישי

מבי ואנשים חדשים, בתי־קפה הרבה כך
 מהבית.״ אוכל גם אים

 ומהנימה מהנה שיחה בתוספת קפה כוס
 עם וכריך לירות, 5 אסתר אצל עולה

לירות. 4 — חביתה
 ״העיקר אסתר. מבטיחה טוב,״ ״יהיה

 שיהרסו עד ובינתיים, לחיות.״ ממה שיש
 הפיצויים את שתקבל ועד הבניין, את

 יום, יום לבוא אסתר ממשיכה שהובטחו,
 והעיקר לקוחותיה, את ולהשקות להאכיל

לצרותיהם. קשבת אוזן לשמש —

בחו״ל ישראלים

 חתחת׳ונים מכלל 4090 מופרת לבדח ר,יא
באי. חנמכרים והגופיות
 התחתונים כשיצאו הפרטית. העין

 כי היה נראה השנה, מארס בחודש לשוק,
 הערביים. התיירים בקדב ללהיט יהפכו
 הכתף, על לטפיחה ציפה אף האופנה מעצב
 נמוגו מהרה עד אך ,□עבודה. לקידום ואולי

ציפיותיו. כל
 פרייבט־׳איי □שם לונדוני דו־שבוע׳ון

ב המצטיין הפרטית״), ״העין (בעברית:
 •ובסקגנמו פוליטיות ׳שערוריות חשיפת

 מקוראיו, ■אחד של מכתב פירסם הסאטירי,
הערביים. התחתונים תצלום בליווי
 המופיע הקישוט ביי מלה, המכתב ■בעל

 מן קטע אלא אינו התחתונים ■גבי על
 האיסלאם: דת של ביותר החשוב הפסוק

 ׳שליח ומוהמ׳ד אללה, מלבד ׳אלוהים ״אין
אללה״.

 ונדהמו. קראו ספנסו אנד מארכס מנהלי
 ושל לגי׳לויז להתייחס איך שוקלים ׳בעודם
 מאמר־מערכת אליהם הגיע האלמוני, הקורא

 בהריסות אותם התוקף הווייתי, עיתון של
המוסלמית. הדת את ללעג ששמו על

 אנד נזארכם למנהלי נותרה לו עתה
 בפומבי להתנצל מיהרו הם הברירה. ספנסר

 הטעליבים התחתונים הוצאת על והודיעו
עשו. אמנם וכך השוק. מן

יי ס ק ב 1 ר ״
 הצלחות שד חדש מלאי הגיע

״רוכלן׳ם״ של הנפלאות

1־11*1״ טפט ״0
 מורד׳ה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

ובידעדיהם בתחתוני□
במטרה שעוצב מוצר

הערבי, חקוגה את למשוך
מבוקש קוריוז והפך נגנז

 השיווק רשת של אופנודהיתחתונים מעצב
רצה ספנסר אנד נזארכס הגדולה הבריטית

 שעליהם התחתונים, המיידית: התוצאה
 הפכו אללה״, מלבד אלוהים ״׳אין כתוב

 קורי׳תים אספני בקרב מבוקש מיצרך
 לפני ישראליים. וגם — ערביים ותיירים
 לייש״׳ט 1.25 מחירם היה השוק מן ׳שנאספו

 5ל־ מחירם מגיע עתה ל״י), 40מ־ (יותר
ל״י). 170(ב־ לקש״ט

 מיצרך הפך בחו״׳ל, הישראלים בשביל
קנייודחובה. זה
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